
1 klausimas: Ar būgno-separatoriaus išmontavimas atliekamas izoliuotame pastate arba jis 

išardomas po didelio masto pjovimo perduodant į Atliekų Tvarkymo Kompleksą. 

 

Būgnas-Separatorius ir su juo susijusios įrangos išmontavimo ir suskaidymo darbai bus atliekami patalpose 

506/1,2. 

Yra išmontuotų įrenginių matmenų apribojimai, susiję su transportavimo angos matmenimis, kėlimo 

mechanizmų talpa ir pradine atliekų tvarkymo kompleksą A1 bloke. Apribojimai yra tokie: Išmontuojamos 

įrangos dalys neturi viršyti 1000 mm x 1000 mm ir neturi viršyti kėlimo mechanizmo galios būgno-

separatoriaus patalpose (506/1,2 patalpose), taip pat kėlimo mechanizmų pajėgumo pradiniame Atliekų 

Tvarkymo Komplekse. 

Tačiau Rangovas, atsižvelgdamas į esamą IAE infrastruktūrą, gali pasiūlyti alternatyvią išmontavimo 

strategiją ir pagrįsti skirtingus apribojimus. 

 

2 klausimas: Ar pateikiamas pakavimo konteineris? 

 

Rangovo tiekimo apimtis apima atliekų transportavimą iš Būgnų-Separatorių patalpų į pradinį Atliekų 

Tvarkymo Kompleksą, vėliau tolesnius atliekų tvarkymo darbus (įskaitant įpakavimą) atliks IAE 

personalas. 

Rangovas gali pasiūlyti kitą transportavimo į pradinį Atliekų Tvarkymo Kompleksą būdą. 

 

3 klausimas: Ar yra kokių nors pjovimo būdų apribojimų. Pavyzdžiui, ar terminis metodas 

netaikomas, taikomas tik mechaninis metodas. 

 

Pjovimo būdams nėra jokių apribojimų. Pjovimo būdą parinks ir pagrindžia Rangovas, rengiant naują arba 

tobulinant esamą IAE technologinį projektą. Tačiau pasirinktas pjovimo būdas turi atitikti Lietuvos 

sveikatos ir saugos reglamentus ir turi būti patvirtintas valstybinės branduolinės energetikos reguliavimo 

institucijos VATESI. 

 

4 klausimas: Iš visų įrenginių ir/arba įrengimų, reikalingų būgno separatoriui išmontuoti, kuriuos 

gali pateikti klientas? 
 

Visas įrenginių ir/arba įrengimų, kuriuos pateiks klientas (IAE), sąrašas bus nurodytas Techninėje 

Specifikacijoje ir Sutartyje. Išsamios informacijos šiuo metu pateikti negalime. Tačiau užsakovas (IAE) 

gali numatyti sanitarinius patikrinimo punktus, personalo apsaugos įrangos komplektus, patalpų vėdinimą, 

antrinių atliekų tvarkymą ir šalinimą, potencialias biuro patalpas ir pan. 

 

5 klausimas: 

Klausimai dėl seminaro metu rodomos vaizdo medžiagos ir seminaro įrašo. 

 

IAE savo interneto svetainėje pateikė nuorodą į 2022 m. kovo 3 d. seminaro metu pristatytus pranešimus, 

kurie yra prieinami viešai. Dalis seminaro metu pasidalintos vaizdo medžiagos yra ir lieka IAE intelektine 

nuosavybe ir dėl įvairių priežasčių, įskaitant saugumą, nebus platinama. 
 


